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2020 m. Lietuvos kiokušin karatė moksleivių 

KATA nuotolinės pirmenybės – „BŪK NAMIE“ 
 

NUOSTATAI: 
 

I. Tikslas 

 

Skatinti fizinį aktyvumą karantino metu. 

 

II. Varžybų vieta, laikas, mandatinė, teisėjų pasitarimas 

 

1. Data: 2020 m. gegužės 2 d.; 

2. Vieta: NAMAI, ZOOM programa; 

3. Teisėjų pasitarimas, mandatinė komisija: 10:00; 

4. Varžybų pradžia: 11:00. 

 

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa 

 

Amžiaus grupės: U8 (2012 m. gim.), U9 (2011 m. gim.), U10 (2010 m. gim.), U11 (2009 m. gim.): 

 

10-9 kyu – Taikyoku sono Ichi , Taikyoku sono Ni; 

8-7-6-5-4-3 kyu – Taikyoku sono Ichi , Taikyoku sono Ni, Taikyoku sono San. 

Amžiaus grupės U12 (2008 m. gim.), U13 (2007 m. gim.), U14 (2006 m. gim.): 

 

10-9-8 kyu – Taikyoku sono Ichi , Taikyoku sono Ni, Taikyoku sono San; 

7–6–5–4–3 kyu – Taikyoku sono Ni, Taikyoku sono San, Pinan sono Ichi. 

 

 

Dalyviai į grupes bus skirstomi pagal amžių ir KYU (priešininkai vienoje grupėje turi būti to pačio arba 

artimiausio  KYU). 

Visos KATA atliekamos „VIENO ŽINGSNIO“ būdu. Kata atlikimo pavyzdžiai įkelti į LKKF Youtube 

kanalą ( https://www.youtube.com/c/LITHUANIANKYOKUSHIN ). 

KATA rungties vertinimas: kata atlikimas (piešinys), tikslumas, koncentracija, jėga, greitis. 

 

 

https://www.youtube.com/c/LITHUANIANKYOKUSHIN


IV. ”Tvirto kūno pratimo“ rungtis atlikus KATA (visoms amžiaus grupėms) 

 

Visų amžiaus grupių varžybų dalyviai po KATA atlikimo pagal teisėjo duota komandą 15 sekundžių 

nesustodami atlieka „Tvirto kūno pratimą“( https://www.youtube.com/c/LITHUANIANKYOKUSHIN ). 

 

Pratimo atlikimo aprašymas: 

1. Pratimą pradėkite stovėdami; 

2. Pritūpkite ir atsiremkite delnais priešais save į grindis; 

3. Tvirtai laikydami rankas atsispirkite kojomis atgal; 

4. Pritraukdami kojas pašokite vertikaliai aukštyn pakeldami rankas virš galvos; 

5. Kartokite pratimą 15 sekundžių. 

 

„Tvirto kūno pratimo“ rungties vertinimas: atliktų pratimų skaičius ir tikslumas. 

 

 Pirmuose ratuose KATA skelbiama burtų keliu, abu sportininkai daro tą pačią KATĄ; 

 Kategorijoje susirinkus mažiau nei 3 dalyviams, varžybos bus vykdomos iki dviejų pergalių; 

 Kiekviename varžybų rate privaloma atlikti skirtingas kata;  

 Mergaitės ir berniukai dalyvauja atskirose grupėse. 
 

  

V. Finansavimas, apdovanojimai 

 

Sportininkus finansuoja klubai bei kitos organizacijos. 

Dalyvio mokestis 5 €.  

Visi pirmenybių prizininkai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. Pirmenybių nugalėtojams bus 

įteikti 50% nuolaidų kuponai, sportuoti nuotolinių būdu savo klubuose, gegužės mėnesį. 

 

VI. Dalyvių paraiškos 

 

Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki balandžio 29 d.  

Varžybų dalyvių paraiškas (forma pridedama) siųsti el. paštu info@kyokushin.lt iki balandžio 30 d. 

 

VII. Organizacinis komitetas 

 

A. Svešnikovas              - org. komiteto vadovas, tel. 8 698 08099; 

V. Rudys                - vyr. teisėjas, tel. 8 698 78940; 

N. Svešnikov  - vyr. sekretorius tel. 8 618 49720; 

G. Varkala  - org. komiteto narys, tel. 8 600 22032; 

E. Šilaika  - org. komiteto narys, tel. 8 612 67535; 

D. Mačiūtė  - org. komiteto narė, tel. 8 675 41907; 

T. Zienius  - org. komiteto narys, tel. 8 671 31288. 

 

https://www.youtube.com/c/LITHUANIANKYOKUSHIN
mailto:info@kyokushin.lt

